Assim, o que é que posso
fazer para ajudar?
Fale com amigos e familares que necessitam de ajuda.
Informe-os que podem requerer assistencia em qualquer
delegacao do SNAP.

Conhece alguém que
careça de alguma ajuda
para comprar alimentos?

Chame o SNAP Outreach Hotline em
1-866-306-0270 para informacões e assistência.

Pessoal treinado e preparado para responder todas as suas
duvidas e explicar o processo de solicitaçao do SNAP, e darlhe
a localizacao e numero de telefone do escritorio mais
proximo do DHS que ira processar o pedido SNAP.

A maioria das pessoas necessita de apresentar o
sequinte:
•
•
•
•

Identificacao com fotografia (por exemplo, licença de
conduçao)
Numeros de Segura Social para todas as pessoas para as
quais esta a requerndo assistencia (inclui criancas)
Comprovante de renda (como recibos de pagamento)
Comprovante de residencia e de utilidade custos (como
conta de luz ou gas)

Existe uma maneira de poder
ajudar, e sem custo nenhum.

Há também recursos on-line que você poder
usar:
Aprender sobre SNAP: www.eatbettertoday.com
Para se candidatar a SNAP: www.dhs.ri.gov
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É important que cuidemos uns
dos outros
Pode ser difícil ver um amigo
em necessidade.
Esta e a razao porque queremos
que tome conhecimento do
Programa de Assistência de
Alimentacão Suplementar, ou
SNAP.
Quando as pessoas atravessam
um período economico difícil,
SNAP pode ajudar na aquisiçao
de alimentos que necessitem
para se manterem saudaveis. E quando usarem o seu cartao
EBT (Transferencia Electronica de Benefícios) SNAP para
comprar artigos de mercearia, isso nao serve apenas uma
ajuda a si proprios, mas estarao apoiando o comercio e a
economia local.
Fatos sobre o SNAP
•
•
•
•
•

Voce poder possuir a sua propria casa ou um veículo ou
mesmo uma conta bancaria.
Pode ter um emprego, mas ser empregado nao e um
requerimento para qualificaçao do beneficio.
SNAP e financiado pelo governo federal. Existem
beneficios suficientes para todos.
Os benefícios recebidos do SNAP podem reduzir a suas
contas telefonicas e de eletricidade.
Os benefícios recebidos do SNAP permitem que os seus
filhos recebam gratuitamente almoço na escola.

O Projeto do Outreach SNAP está aqui para
ajudar
Chame o linha gratuita 1-866-306-0270

Muitas pessoas ficam
surpreendidas ao descobrirem
que são elegíveis para receber
Indivíduos ou famílias cuja renda se enquadrem no grafico
abaixo serao qualificados para os benefícios do SNAP
Tamanho do
Agregado Familiar

Rendimento mensal
maximo*

1

$1926

2

$2607

3

$3289

4

$3970

5

$4652

6

$5333

7

$6015

Adicional

+$683

*Income guidelines apply from October 1, 2019- September 30. 2020

Atender as diretrizes de renda acima e o primeiro passo em
direçao a SNAP elegibilidade.
O Segundo passo de elegibilidade tem que ser determinado
pelo Departamento de Serviços Humanos de Rhode Island
(DHS).
DHS calculam despesas dp seu rendimento para averiguar se
satisfaz o teste de rendimento liquido.
Se alguem na família e idoso ou deficiente e renda mensal e
superior ao montante indicado no grafico, a família ainda
pode ser elegível para benefícios do SNAP.
Chame o Projeto do Outreach SNAP hoje para soliciatar
um aplicativo ou obter mais informacões.

